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در این مقاله مهمترین معیارهاي اندازهگیري کیفیت حسابرسي و نقاط ضعف و قوت هر یک اشاره
شده و میزان بهکارگیري معیارهاي مزبور در نشریههاي تخصصي حسابداري در ایران ارزیابي گردیده
است .به این منظور ،ابتدا مروري بر مقالههاي حسابرسي منتشر شده در کشـور انجـام شـده و پـس از
دستهبنـدي معیارها ،میـزان استفاده از هـر معیار و نتایـج حاصـل از بـهکارگیري آنها بیان شده است.
سپس ،مقالههاي یاد شده بر اساس پدیدآورنده ،نوع نشریه ،سال انتشار و ...طبقهبندي و تحلیل شدهاند.
در این مقاله ،از اطالعات  12نشـریهي علمي پژوهشي طي دورهي زماني  5سالهي  1389تا 1393
استفاده شده است .نتایج حاصل از بررسي معیارهاي اندازهگیري کیفیت حسابرسي نشان داد که در
دورهي مزبور ،معیارهاي  10گانهي کیفیت حسابرسي  72مرتبه در  59مقاله بـهکار گرفته شدهاند .این
تعـداد فقط کمتر از  4درصـد کل مقالههاي منتشر شده را شامل ميشود .همچنین در بسیاري از موارد،
بهکارگیري معیارهاي مشابه ،منجر به نتایج متفاوت و متناقض شده است .به نظر ميرسد اجراي
پژوهشهایي به منظور ارائهي معیارهاي مناسب براي اندازهگیري کیفیت حسابرسي با توجه به شرایط
ایران ضروري است .امید است با ارائهي این مقاله و توجه به نقاط ضعف و قوت معیارهاي اندازهگیري
کیفیت حسابرسي ،کیفیت پژوهشهاي تجربي در این زمینه افزایش یابد.
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مقدمه
در فرآیند اجراي پژوهشهاي تجربي حسابداري ابتدا متغیرها اندازهگیري ميشوند ،سپس با
استفاده از تکنیکهاي آماري به بررسي و کشف روابط بین آن متغیرها پرداخته ميشود.
اندازهگیري 1به معناي تخصیص عـدد به یک مفهـوم یا یک شيء است .بـراي عملیاتي کـردن
متغیرها از یک معیار اندازهگیري 2استفاده ميشود .برخي متغیرها داراي چند معیار اندازهگیري
هستند و ضرورت دارد که در فرآیند اجراي پژوهش معیار اندازهگیري مورد نظر به طور دقیق
تعریف شود .براي اندازهگیري متغیرها باید از معیاري استفاده شود که به صورت منطقي ،متغیر
و مفهوم مورد نظر را در قالب اعـداد نشان دهد .یعني اعـدادي که به آن مفهوم نسبت داده
ميشوند ،توانایي مقایسهي صحیح شرکتهاي مورد مطالعه را داشته باشند .یکي از حوزههاي
پژوهش در رشتهي حسابداري ،موضوع حسابرسي است .پژوهشگران در مطالعات مختلف ابعاد
گونان موضوع حسابـرسي را مورد بررسي قـرار دادهاند .مهمترین متغیـري که در پژوهشهاي
حسابرسي به آن پرداخته شده است ،کیفیت حسابرسي ميباشد .ديفاند و ژانگ ( )2014در
پژوهش خود معیارهاي اندازه گیري کیفیت حسابرسي را به دو گروه معیارهاي خروجي و
ورودي فرآیند اجراي حسابرسي تقسیم نمودهاند .در یک تقسیمبندي دیگر که توسط نیکل و
همکاران ( )2013صورت گرفت معیارهاي کیفیت حسابرسي را به سه گروه ورودي ،فرآیند
حسابرسي و خروجي تقسیم شدند .این گـونه تقسیمبنديها به درک بهتر معیارهاي مزبور کمک
ميکند.
پیش از این در ایران ،حساس یگانه و جعفري ( )1386مروري بر ادبیات و تعاریف کیفیت
حسابـرسي انجام دادهاند .ساعي و همکاران ( )1394بـدون اشاره بـه معیارهاي اندازهگیري
کیفیت حسابرسي ،به بررسي وضعیت پژوهشهاي حسابرسي در ایران پرداختند .همچنین ،
مهرباني و غالمي جمکراني ( )1396پیشینهي پژوهش هاي حسابرسي را با طبقهبندي حسابرسي
مستقل ،حسابرسي داخلي ،حسابرسي رعایت و حسابرسي عملیاتي مورد بررسي قرار دادند ،اما
تـا کنون پژوهـش جامعي در زمینهي تقسیمبنـدي معیارهاي اندازهگیري کیفیت حسابرسي
صورت نگرفته است؛ و در اغلب پژوهشهاي انجام شده یکي از معیارهاي اندازهگیري مورد
استفاده قرار گرفته و ارتباط کیفیت حسابرسي با سایر متغیرهاي حسابداري به صورت تجربي
آزمون شده است .فقدان پژوهش کافي در زمینهي تقسیمبندي معیارهاي اندازهگیري کیفیت
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حسابرسي و نقد معیارهاي مزبور در فضاي ایران ،انگیزهاي را براي نویسندگان این مقاله به وجود
آورد تا در این زمینه پژوهشي انجام دهند .از این رو ،پرسش اصلي پژوهش این است که
معیارهاي اندازهگیري کیفیت حسابرسي چگونه قابل تقسیمبندي هستند و مقاالت چاپ شده در
نشریههاي تخصصي تا چه میزان از این معیارها بهره گرفته اند؟ اهمیت پژوهش حاضر این است
که یک چارچوب منطقي براي تقسیمبند ي معیارهاي اندازهگیري کیفیت حسابرسي ارائه
ميکند تا به پژوهشگران ،اساتید دانشگاه و دانشجویان مقاطع کارشناسي ارشـد و دکتري در
رشتهي حسابـداري نشان دهد که براي مطالعهي کیفیت حسابرسي و بررسي ارتباط آن با سایر
متغیرها در فضاي ایران ميبایست به چه مواردي توجه نمایند .نکتهي حائز اهمیت این است که
پژوهشگران و دانشجویان ميبایست با توجه به هدف اجراي پژوهش ،نقاط ضعف و قوت هر
معیار و شرایط و مقررات حاکم بر شرکتها در ایران ،معیار مناسب را برگـزینند و بهکارگیري
همهي معیارها در همهي شرایط مناسب به نظر نميرسد.
در این مقاله ،با رویکردي تحلیلي به بررسي معیارهاي اندازهگیري کیفیت حسابـرسي در
مقالههاي انتشار یافته پرداخته شده است .براي این منظور ،ابتدا با استدالل منطقي و مراجعه به
مطالعات معتبر و مهمترین معیارهاي ارائه شده توسط پژوهشگران براي اندازهگیري کیفیت
حسابرسي ،یک چارچوب نظري در جهت تقسیم بندي معیارهاي مزبور ارائه شده است ،سپس
با مرور مقالههاي منتشر شده در نشریههاي تخصصي حسابداري در ایران طي  5سال اخیر (از
سال  1389تا  ،)1393میزان استفاده از معیارهاي مزبور و نتایج حاصل شده مورد بحث قرار گرفته
است .این معیارها بر اساس دیدگاه ديفاند و ژانگ ( )2014به دو گروه معیارهاي خروجي و
معیارهاي ورودي فرآیند اجراي حسابرسي تقسیم ميشوند .به جـز معیارهاي مبتني بـر محاسبهي
اقالم تعهـدي اختیاري ،اندازهگیري سایر معیارها به سادگي امکانپذیر است.
هدف این مقاله بهبود کیفیت پژوهشهاي انجام شده در رشته حسابداري به ویژه در حوزهي
حسابرسي است .انتظار ميرود این مقاله عالوه بر گسترش ادبیات پژوهشهاي کیفیت
حسابرسي ،دستاوردي مفید در خصوص راهنمایي پژوهشگران و به ویژه دانشجویان کم تجربه
در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري براي درک بهتر معیارهاي اندازهگیري کیفیت حسابرسي
و بهکارگیري صحیح این معیارها در پژوهشهاي تجربي باشد .همچنین ،طبقهبندي مطرح شده
در خصوص معیارهاي اندازهگیري کیفیت حسابرسي منجر به سازماندهي بیشتر دانش حسابـرسي
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در کشور شود .بنابـراین ،این مقاله ميتـواند بـراي استانـداردگذاران ،سرمایهگذاران ،حسابرسان
و سایر گروههاي عالقهمند به موضوع کیفیت حسابرسي مفید باشد.
مفهوم کیفیت حسابرسی و اندازهگیری آن
با توجه به وجود تضاد منافع بین مدیران و مالکان بنگاههاي اقتصادي ،اجراي فـرآیند
حسابرسي عليرغم تحمیل هزینه به شرکت ضروري است .به گفتهي ديفاند و ژانگ ()2014
زماني که فرآیند حسابرسي بر اساس استانداردهاي حسابرسي اجرا شود و از کیفیت مناسبي
برخوردار باشد ،به صورتهاي مالي اعتبار بخشیده و در فرآیند تصمیمگیري بیشتر مورد اتکا
قرار ميگیرند .در خصوص کیفیت حسابرسي تعاریف مختلفي وجود دارد .یکي از تعاریفي که
در پژوهشهاي مختلف مورد اشاره قرار ميگیرد ،توسط ديآنجلو ( )1981ارائه شده است .او
کیفیت حسابرسي را استنباط بازار از احتمال توانایي حسابرس در کشف تحریفهاي با اهمیت
در صورتهاي مالي و یا سیستم حسابداري صاحبکار ،و گزارش تحریفهاي با اهمیت کشف
شده ميداند .واالس ( )1987کیفیت حسابرسي را بهبود میزان شفافیت اطالعات حسابداري
ميداند .لي و همکاران ( )1999نیز کیفیت حسابرسي را احتمال عدم انتشار گزارش مقبول براي
صورتهاي مالي حاوي اشتباهات اساسي تعریف ميکنند.
پژوهشگران سعي کردهاند به منظور انجام پژوهشهاي تجربي و شناسایي عوامل موثر بر
کیفیت حسابرسي ،این مفهوم را اندازهگیري نمایند .اندازهگیري کیفیت حسابرسي دشوار است.
زیرا ،میزان اعتباري که حسابرس به صورتهاي مالي ميبخشد به سادگي قابل مشاهده نیست
(ديفاند و ژانگ .)2014 ،نقش حسابرس در کیفیت گزارشگري مالي ،ارائهي اطمینان منطقي
در خصوص میزان انطباق صورتهاي مالي با اصول پذیرفته شده و استانداردهاي حسابداري
است .کیفیت حسابرسي با کیفیت گزارشگري مالي ارتباط مستقیم دارد .زیرا ،کیفیت حسابرسي
باالتر اعتبار بیشتري به صورتهاي مالي ميبخشد .هر چه اطمیناني که حسابرس در مورد
صورتهاي مالي ارائه ميکند بیشتر باشد ،اعتبار گزارشگري مالي نیز بیشتر خواهد بود (چانگ
و همکاران ،)2009 ،اما هر چقدر هم که کیفیت اجراي حسابرسي باال باشد ،باز هم از وجود
همهي اشتباهات و تحریفهاي با اهمیت ممکن در سیستم حسابداري صاحبکار جلوگیري
نميشود .زیرا ،حسابرس فقط یک اطمینان منطقي از نبود تحریفهاي با اهمیت ارائه ميکند.
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به اعتقاد نیکل و همکاران ( )2013پنج ویژگي مختلف ميتوانند با توجه به میزان بروز در هر
قرارداد حسابرسي بر کیفیت فرآیند حسابرسي تأثیرگذار باشند؛  )1موضوع انگیزه :یک
حسابرس با وجود انگیزههاي صرفهي اقتصادي با ریسک برخورد ميکند )2 .موضوع عدم
اطمینان :خروجي فرآیند حسابرسي یک گزارش است اما ،نتیجهي حاصل از آن نا معلوم و غیر
قابل مشاهده ميباشد )3 .موضوع ماهیت منحصر به فرد هر قرارداد :کیفیت هر فرآیند حسابرسي
به دلیل ویژگيهاي خاص صاحبکار ،تیم حسابرسي و زمانبندي کار متفاوت است )4 .موضوع
ماهیت فرآیند :هر کار حسابرسي شامل اجراي مجموعهاي از روشهاي تعیین شده طبق
استانداردهاي حسابرسي است )5 .موضوع قضاوت حرفهاي :اجراي هر فرآیند حسابرسي مستلزم
استفادهي بهینه از دانش و مهارت متخصصان حسابرسي است .چارچوب مفهومي کیفیت
حسابرسي مبتني بر این مسائل که توسط انجمن گزارشگري مالي انگلیس )2008( 3ارائه شد به
شرح تصویر ( )1ميباشد.
دانش و مهارت تیم

فرهنگ موسسه

حسابرسی

حسابرسی

کیفیت حسابرسی

عوامل خارج از
کنترل حسابرس

اثربخشی فرآیند
قابلیت اتکا و قابل فهم

حسابرسی

بودن گزارش حسابرسی

شکل ( :)1چارچوب مفهومی کیفیت حسابرسی (نیکل و همکاران ،۲013 ،ص )389

الزم به ذکر است که همهي معیارهاي معرفي شده در این چارچوب مفهومي ،تا کنون در
پژوهشهاي تجربي به صورت کمّي اندازهگیري نشدهاند .بنابراین ،امکان مطابقت معیارهاي
ارایه شده در این مقاله با عوامل پنجگانهي چارچوب مفهومي امکانپذیر نبوده است.
یکي از روشهاي اندازهگیري کیفیت حسابرسي توجه به خروجي فرآیند حسابرسي مانند
کیفیت گزارشگري مالي یا ویژگيهاي گزارش حسابرسي است .در مقابل ،روش دیگر براي
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اندازه گیري کیفیت حسابرسي پرداختن به ورودي فرآیند حسابرسي مانند اندازهي حسابرس یا
حقالزحمهي حسابرسي ميباشد .در واقع ،معیارهاي اندازهگیري کیفیت حسابرسي به دو گروه
شاخصهاي مبتني بر خروجي 4و شاخصهاي مبتني بر ورودي 5تقسیم ميشوند (ديفاند و
ژانگ .)2014 ،به دلیل تفاوت در ماهیت معیارهاي اندازهگیـري خروجي و ورودي کیفیت
حسابـرسي ،در ادامه این دو گروه به صورت جـداگانه مورد بحث قـرار ميگیرند.
معیارهای خروجی اندازهگیری کیفیت حسابرسی
این گروه از معیارهاي اندازهگیري کیفیت حسابرسي ،مبتني بر ویژگيهاي طرف عرضهکننده
خدمات حسابـرسي (یعني حسابـرس) ميباشند .بـه بیان دیگـر ،این نوع معیارها ،شامل
ویژگيهاي سیستم گزارشگـري واحـد صاحبکار بوده و حاصل یا نتیجهي بهکار گـرفتن
حسابـرس در شرکت ميباشند .در ادامه ،مهمترین معیارهاي خروجي براي اندازهگیري کیفیت
حسابرسي و موارد کاربرد و نقاط ضعف و قوت هر یک مطرح ميشود.
ارائهی مجدد اقالم صورتهای مالی

یکي از معیارهاي مبتني بر حجم تحریفهاي با اهمیت در سیستم حسابداري شرکت
صاحبکار ،میزان ارائهي مجدد اقالم صورتهاي مالي 6است .اقالم تجدید ارائه شده به منظور
اصالح اشتباهات و تحریفهاي با اهمیت در سیستم حسابداري شرکت شناسایي ميشوند.
لنوکس و پیتمن ( )2010معتقدند این معیار یک واقعیت از کیفیت فرآیند خدمات حسابرسي را
ترسیم ميکند و نقطهي قوت آن ارائهي شواهدي قوي از کیفیت حسابرسي باال ميباشد .در
عین حال ،ضعف این معیار آن است که نبود اقالم تجدید ارائه شده الزاماً بیانگر کیفیت
حسابرسي پایین نیست .محاسبهي اقالم تجدید ارائه شده به سادگي امکانپذیر است .این معیار
از طریق حجم تعدیالت سنواتي مستخرج از صورت گردش سود انباشته محاسبه شده و براي
همگن شدن بر جمع کل دارایيها یا حجم فروش تقسیم ميشود .در واقع ،این معیار داراي
مقیاس اندازهگیري کمي بوده و ميتواند مقادیر پیوستهي متعددي به خود بگیرد .هر چه
حسابرس فرآیند اجراي حسابرسي را با کیفیت بیشتري انجام دهد ،انتظار ميرود حجم اشتباهات
کشف شدهي مربوط به دورههاي قبل بیشتر باشد .بنابراین ،بیشتر بودن حجم اقالم تجدید ارائه
شده بیانگر کیفیت حسابرسي باالتر ميباشد .این معیار در پژوهش رویایي و آذینفر ( )1391به
کار گرفته شده است.
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گزارش حسابرسی تعدیل شده

یکي از معیارهاي حاصل از اجراي فرآیند حسابرسي مستقل ،گزارش حسابرسي تعدیل شده

7

ميباشد .مدیران همواره تالش ميکنند تا گزارش حسابرسي ،وضعیت شرکت را به نحو مطلوب
نشان داده و به صورت مقبول یا استاندارد ارائه شود .زیرا ،گزارشهاي غیر مقبول (تعدیل شده)
هزینههایي را به مدیران تحمیل ميکنند .به اعتقاد ديفاند و ژانگ ( )2014کیفیت حسابرسي در
شرکتهاي داراي اظهارنظر تعدیل شده بیشتر است .این معیار به صورت واقعي ،نتایج حاصل
از اجراي فرآیند حسابرسي را نشان داده و به اعتقاد لنوکس و لي ( )2012معیار قابل اتکایي به
شمار ميرود .زیرا ،اظهار نظر حسابرس به صورت مستقیم تحت تأثیر و کنترل حسابـرس بوده
و نشان دهندهي مسئولیت حسابـرسان نسبت بـه گـزارشدهي ميباشد .مزیت معیار گزارش
حسابرسي تعدیل شده این است که نشان دهندهي استقالل حسابرس نیز ميباشد و استقالل
حسابرس الزمهي اجراي فرآیند حسابرسي مستقل است .یعني ،حسابرسي که استقالل بیشتري
دارد به دلیل عدم وابستگي به صاحبکار ،راحتتر ميتواند گزارش تعدیل شده صادر کند.
کاپلن و ویلیامز ( )2013معتقدند ضعف استفاده از این معیار این است که حسابرسان به طور کلي
انگیزه دارند که براي بیمه کردن خود در برابر ریسک دادخواهي ،گزارشهاي غیر مقبول ارائه
کنند .بنابراین ،ارائهي گزارشهاي غیرمقبول را لزوماً شاخصي از کیفیت اجراي حسابرسي
نميدانند .این معیار معموالً داراي مقیاس رتبهاي یا اسمي است .به این صورت که انواع
گزارشهاي حسابـرسي کدگذاري ميشوند .این معیار در پژوهشهایي مانند رحیمیان و
همکاران ( ،)1390بنيمهد و همکاران ( )1390و ابراهیمي و همکاران ( )1393به کار گرفته شده
است .با توجه به ضعف بیان شده براي این معیار ،برخي از پژوهشها مانند یعقوبنژاد و همکاران
( )1391و بنيمهد و همکاران ( )1393از تعداد بندهاي شرط گزارش حسابرسي به عنوان معیار
کیفیت حسابرسي استفاده نمودهاند .این دسته از پژوهشگران معتقدند که گزارشهاي تعدیل
شده در ایران الزاماً بیانگر کیفیت حسابرسي نیست.
معیارهای کیفیت گزارشگری مالی

همانگونه که پیشتر بیان شد ،کیفیت حسابرسي با کیفیت گزارشگري مالي ارتباط مستقیم
دارد .زیرا ،کیفیت حسابرسي باالتر اعتبار بیشتري به صورتهاي مالي ميبخشد .ديفاند و ژانگ
( )2014بیان ميکنند که معیارهاي کیفیت گزارشگري مالي مبتني بر این فرض هستند که کیفیت
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اجراي حسابرسي رفتارهاي فرصتطلبانهي مدیران را در خصوص دستکاري و گزارش سود
محدود ميکند .معیارهاي مربوط به کیفیت گزارشگري مالي بسیار وسیع هستند و پژوهشگران
حوزهي حسابرسي سعي داشتهاند از معیارهاي کیفیت سود و مدیریت سود فرصتطلبانه به عنوان
معیارهاي اندازهگیري کیفیت حسابرسي بهره بگیرند.
پرکاربردترین معیار کیفیت گزارشگري مالي براي اندازهگیري کیفیت حسابرسي مدل جونز
( )1991بـر مبناي اقالم تعهـدي اختیاري ميباشد (فرانسیس و همکاران 1999 ،و ديفاند و
ژانگ .)2014 ،مدل جونز ( )1991حجم اقالم تعهدي اختیاري را محاسبه مينماید .اقالم تعهدي
اختیاري نشان دهندهي آن بخش از اقالم تعهدي سود هستند که ميتوانند توسط مدیران مورد
دستکاري قرار بگیرند .در این مدلها ،هر چه باقیماندههاي حاصل از برآورد مدل در یک
شرکت باالتر باشد میزان اقالم تعهدي اختیاري در آن شرکت باالتر و کیفیت حسابرسي نیز
کمتر خواهد بود .بنابراین ،چنانچه حسابرسي با کیفیت باالتري انجام شود ،میزان اقالم تعهدي
اختیاري موجود در سود کمتر خواهد بود .مدلهاي دیگري نیز مانند مدل تعدیل شدهي جونز
( )1995و مدل کوتاري و همکاران ( )2005معرفي شده است که میزان اقالم تعهدي اختیاري
سود را محاسبه کرده و ميتوانند به عنوان معیار اندازهگیري کیفیت حسابرسي استفاده شوند.
سایر معیارهایي که در این گروه قرار ميگیرند شامل مدل دیچو و دیچف ( )2002مبتني بر
محاسبهي کیفیت اقالم تعهدي و مدل باسو ( )1997مبتني بر محاسبهي شناسایي به موقع زیان
ميباشند .برآورد مدلهاي مبتني بر اقالم تعهدي اختیاري نیازمند صرف زمان کافي و دقت زیاد
ميباشد.
اندازههاي مبتني بر کیفیت گزارشگري مالي داراي مزیتهایي هستند که استفاده از آنها را
به عنوان معیارهاي اندازهگیري کیفیت حسابرسي توجیه مينماید .اول اینکه کیفیت حسابرسي
بخشي از کیفیت گزارشگري مالي است .انگیزهي تئوریک بهکارگیري معیار مزبور این است
که صورتهاي مالي حسابرسي شده محصول مشترک مدیریت و حسابرس است (داي.)1991 ،
بنابراین ،کیفیت گزارشگري مالي ميتواند معیار مناسبي براي اندازهگیري کیفیت حسابرسي
باشد .همچنین ،اندازههاي مبتني بر کیفیت گزارشگري مالي میزان دستکاري سود در چاچوب
مفاهیم گزارشگري مالي ( )GAAPرا منعکس ميکند .این نـوع دستکاري سود جنبههاي کیفي
تصمیمهاي مدیـران را در خصـوص استفاده از روشهاي حسابداري نشان ميدهد و
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استانداردهاي حسابرسي ،حسابرسان را ملزم به ارزیابي این نوع تصمیمهاي مدیران نموده است
(لویت .)1998 ،در نهایت ،مزیت دیگر ایـن است که بـر خالف برخي معیارهاي دیگر ،امکان
بهکارگیري آنها در پژوهشهاي با نمونههاي بزرگ وجود دارد.
یکي از ضعفهاي استفاده از مدلهاي کیفیت گزارشگري مالي ،اشتباه در انـدازهگیري اقالم
تعهـدي اختیاري است .به این معني که مقادیر خطا در مدلهاي مزبور الزاماً بیانگر اقالم تعهدي
اختیاري سود نميباشند .از سوي دیگر ،اقالم تعهدي اختیاري درصد بسیار کمي از جمع کل
دارایيها را تشکیل ميدهند و ممکن است معیار مناسبي براي ارزیابي کیفیت حسابرسي کل
صورتهاي مالي نباشد (گول و همکاران .)2003 ،همچنین ،وجود مدلهاي متعدد براي
محاسبه ي اقالم تعهدي اختیاري نشان از عدم توافق نظر در بین پژوهشگران بر یک مدل
مشترک ميباشد .در نهایت اینکه ،براي مفهوم کیفیت گزارشگري مالي معیارهاي متعددي
وجود دارد .در حالي که کیفیت حسابرسي فقط بخشي از آن مفهوم به شمار ميرود .بنابراین،
الزم است در زمان استفاده از این مدلها به عنوان معیار اندازهگیري کیفیت حسابرسي ،عوامل
مختلف از طریق متغیرهاي مناسب کنترل شوند (ديفاند و ژانگ .)2014 ،این معیار در
پژوهشهایي مانند حساس یگانه و همکاران ( )1389و جبارزاده و همکاران ( )1393به کار
گرفته شده است.
ارائهی خدمات غیر حسابرسی
8

یکي از معیارهاي اندازهگیري کیفیت حسابرسي ارائهي خدمات غیر حسابرسي است.
حسابـرسان معمـوالً عالوه بر حسابـرسي ،خـدمات مشاورهي مالي ،مالیاتي و یا تهیهي
گزارشهاي حسابداري را نیز انجام ميدهند .نیکل و همکاران ( )2013معتقدند ارائهي خدمات
غیر حسابرسي همزمان با اجراي حسابرسي منجر به ایجاد وابستگي اقتصادي حسابرسي به
صاحبکار شده و کیفیت حسابرسي را کاهش ميدهد .از سوي دیگر ،برخي پژوهشگران مانند
کریشنان و ویزوانتان ( )2011نشان دادند که ارائهي خدمات غیر حسابرسي به ویژه مشاورهي
مالیاتي منجر به بهبود کیفیت گزارشگري مالي و کیفیت حسابرسي ميشود .این معیار معموالً به
صورت متغیر مجازي استفاده ميشود .به دلیل اختالف نظر پژوهشگران در خصوص تأثیر
ارائهي خدمات غیر حسابرسي بر کیفیت حسابرسي ،این معیار به صورت وسیع در پژوهشهاي
تجربي استفاده نميشود .در ایران نوروش و رمضاني ( )1389از این معیار بهره گرفتهاند.
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معیارهای ورودی اندازهگیری کیفیت حسابرسی
این گروه از معیارهاي اندازهگیري کیفیت حسابـرسي ،مبتني بر ویژگيهاي طرف
تقاضاکنندهي خدمات حسابرسي (یعني صاحبکار) ميباشند .به بیان دیگـر ،این نوع معیارها
شامل ویژگيهاي موسسه ي حسابرسي در فرآیند اجراي حسابرسي بوده و حاصل یا نتیجهي
رفتار مدیران و سهامداران شرکت در انتخاب حسابرس ميباشند .در ادامه ،مهمترین معیارهاي
ورودي در اندازهگیري کیفیت حسابرسي و موارد کاربرد و نقاط ضعف و قوت هر یک مطرح
ميشود .معیارهاي ورودي به طور کلي به دو گـروه ویـژگيهاي خاص حسابرس (مانند اندازهي
حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار) و ویژگيهاي مربوط به ارتباط بین
صاحباکار و حسابـرس (مانند حق الزحمهي حسابـرسي و تـداوم تصدي حسابرس) تقسیم
ميشوند.
اندازهی حسابرس
9

معموالً از موسسههاي بزرگ حسابرسي به عنوان شاخصي براي کیفیت حسابرسي استفاده
ميشود .به گفتهي ديآنجلو ( )1981موسسههاي حسابرسي بزرگ به دلیل حفظ موقعیت رقابتي
انگیزهي باالتري براي اجراي یک حسابرسي با کیفیت دارند .این معیار به تکرار در پژوهشهاي
مختلف استفاده شده است .اندازهي حسابرس 10به صورت یک متغیر مجازي با ارزش  1براي
شرکتهایي که حسابرسشان یکي از  4یا  6موسسهي بزرگ بینالمللي است و ارزش  0براي
سایر شرکتها ،به کار ميرود .به گفتهي وانگ و همکاران ( )2008بیشتر زماني از این معیار
استفاده ميشود که پژوهشگر قصد داشته باشد عوامل موثر بر انتخاب حسابرس با کیفیت توسط
صاحبکار را بررسي نماید .بنابـراین ،اندازهي حسابرس اغلب به عنوان متغیر وابسته در مدل
رگرسیون مشاهده ميشود.
اندازهي موسسهي حسابرسي به عنوان ویژگي ثابت حسابرس (حداقل در یک بازهي زماني
منطقي) به شمار ميرود و حسابرس نميتواند از این ویژگي در هر قرارداد حسابرسي در جهت
افزایش کیفیت حسابرسي استفاده نماید .اما ،صاحبکار در انتخاب یک حسابرس با کیفیت
ميتواند به این موضوع توجه نماید .بنابراین ،استفاده از این معیار در پژوهشهایي مناسب است
که تقاضاي صاحبکار براي یک حسابرس با کیفیت را بررسي ميکنند (ديفاند و ژانگ.)2014 ،
نیل و رایلي ( )2004معتقدند اندازهي حسابرس به دلیل اندازهگیري دامنهي بسیار محدودي از

مروری بر معیارهای اندازهگیری کیفیت حسابرسی...

45

کیفیت حسابرسي معیار مناسبي نیست .یعني اندازهي حسابرسي با دو کد  0و  1طیف وسیعي از
سطوح مختلف کیفیت حسابرسي را نشان نميدهد و فقط بیان ميکند که حسابرسي داراي
کیفیت است یا نیست.
متغیر اندازه ي حسابرس در ایران نیز بسیار مورد استفاده قرار گرفته است .به این صورت که
براي شرکتهایي که حسابرس آنها سازمان حسابرسي است کد  1و براي شرکتهایي که
حسابرس آنها یکي از موسسههاي عضو جامعهي حسابداران رسمي است کد  0در نظر گرفته
ميشود .استفاده از اندازهي حسابرس به عنوان معیار کیفیت حسابرسي در ایران باید با احتیاط و
در موارد خاص صورت بگیرد .زیرا ،سازمان حسابرسي (به عنوان بزرگترین موسسهي
حسابرسي در ایران) به دلیل مالکیت و مدیریت دولتي الزاماً داراي بیشترین کیفیت در اجراي
حسابرسي نیست .در ضمن ،نتایج برخي از پژوهشهاي انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران
مانند پژوهش حساس یگانه و جعفري ( ،)1389حساس یگانه و آذینفر ( )1389و هشي و
مظاهريفرد ( )1392نشان دادهاند که بین کیفیت حسابرسي و اندازهي حسابرس (با معیار ذکر
شده) رابطهي معنيداري وجود نداشته و یا رابطهي معکوسي وجود دارد .استفاده از این معیار
در شرایطي مناسب است که کدهاي  0و  1بیانگر دولتي و خصوصي بودن موسسهي حسابرسي
باشد .با این کار دولتي یا خ صوصي بودن حسابـرس و نه کیفیت حسابرسي مورد بررسي قـرار
ميگیرد.
تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار

یکي از معیارهاي اندازهگیري کیفیت حسابرسي میزان تخصص موسسهي حسابرسي در
صنعت صاحبکار 11ميباشد .کند ( )2008معتقد است موسسههایي که در یک صنعت خاص
تجربه و مهارت بیشتري دارند ،حسابرسي اثربخشتري ارائه ميکنند .تخصص حسابرس شامل
خلق ایـدههاي سازنـده جهـت کمک بـه صاحبکاران و همچنین فـراهم نمـودن دیـدگاهها و
یـا راهکارهاي تازه براي برخي از موضوعهاي پیش روي صاحبکاران در صنایـع مورد
فعالیتشان ميبـاشد .فـرگوسن و استاکس ( ،)2002جـول و همـکاران ( )2005و بسیـاري از
پـژوهش گران دیگر از معیار تخصص در صنعت صاحبکار به عنوان معیار کیفیت حسابرسي
استفاده کردهاند .به این صورت که هر چه میزان تخصص حسابرس در صنعت مورد فعالیت
صاحبکار بیشتر باشد ،کیفیت اجراي حسابرسي نیز باالتر است.
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تخصص حسابـرس در صنعت صاحبکار معموالً بـا رویکـرد سهم بازار 12تـوسط پژوهشگران
اندازهگیري شده است .رویکرد سهم بازار ،یک متخصص صنعت را به عنوان یک موسسهي
حسابرسي که خودش را از سایر رقیبانش از نظر سهم بازار در یک صنعت خاص متمایز کرده
است ،تعـریف مينماید .در این رویکرد فرض ميشود که با مشاهدهي سهم نسبي بازار
موسسههاي حسابرسي که به یک صنعت خاص ارایهي خدمت ميکنند ،ميتـوان به میـزان
دانش تخصصي صنعت موسسهي حسابـرسي پي برد .موسسهاي که سهم بزرگتري از بازار
را در اختیار دارد ،از دانش تخصصي باالتري در مورد آن صنعت خاص برخوردار است .این
معیار که توسط پالمراس ( )1998معرفي شده است ،از طریق تقسیم جمع دارایيهاي تمام
صاحبکاران یک موسسهي حسابرسي خاص در یک صنعت خاص تقسیم بـر مجموع
دارایيهاي صاحبکاران در ایـن صنعت محاسبه ميشـود .همچنین ،مـوسسههایي به عنوان
متخصص صنعت در نظـر گرفته ميشوند که سهم بازارشان طبق رابطهي مزبور بیش از [×1/2
(شرکتهاي موجود در یک صنعت ] )1/باشد .شرکتهایي که حسابرسان آنها متخصص در
صنعت باشند کد  1و در غیر این صورت کد  0ميگیـرند .این معیار نیز مانند اندازهي حسابرس
به عنوان ویژگي ثابت حسابرس به شمار ميرود و صاحبکار در انتخاب یک حسابرس با کیفیت
ميتواند به این موضوع توجه نماید .در خصوص ضعف این معیار ،نیل و رایلي ( )2004بیان
کردهاند که تخصص در صنعت صاحبکار با دو کد  0و  1طیف وسیعي از سطوح مختلف کیفیت
حسابرسي را نشان نميدهد .این معیار در پژوهشهایي مانند آقایي و ناظمي اردکاني (،)1391
سجادي و همکاران ( )1392و خاني و همکاران ( )1392به کار گرفته شده است.
حق الزحمهی حسابرسی

برخي از معیارهاي کیفیت حسابرسي مانند حقالزحمهي حسابرسي 13از ارتباط بین حسابرس
و صاحبکار حاصل ميشوند .حقالـزحمهي حسابـرسي از این جهت ميتواند معیاري براي
اندازه گیري کیفیت حسابرسي باشد که به عنوان یک عامل ورودي در فرآیند حسابرسي ،میزان
تالشهاي صورت گرفته توسط حسابرسان را منعکس نماید .به این صورت که هر چه
حقالزحمهي پرداختي به حسابـرسان بیشتر باشد ،کیفیت اجـراي حسابرسي باالتر ميباشد.
دیفاند و ژانگ ( )2014بیان نمودند که حسابـرسان به صورت یک جانبه قادر به افـزایش
حقالزحمه حسابرسي نیستند ،مگر اینکه بر اساس یک رابطهي متقابل ،صاحبکار نیز خواهان
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اجراي کار بیشتر از سوي حسابرس باشد .بنابراین ،حقالزحمهي حسابرسي یک معیار مناسب
هم از سـوي تقاضاکنندهي خدمات حسابـرسي و هم ارائه کنندهي آن ميباشد .برخي
پژوهشگـران مانند دیس و گیروکس ( )1992از تعـداد ساعات کار حسابـرسي به جاي
حقالزحمه استفاده نمودند .یکي از مزیتهاي این معیار استفاده از طیف وسیعي از کیفیتهاي
اجراي حسابرسي است .همچنین ،در برخي از پژوهشها به جاي حقالزحمهي حسابـرسي از
تغییـر حقالـزحمهي سـال جـاري نسبت بـه سـال قبل استفاده ميشـود .چنانـچه ،از معیـار
حـقالزحمهي حسابرس استفاده شود ،معموالً براي همگن نمودن دادهها از مقادیر حـقالزحمه
حسابرسي لگاریتم گرفته ميشود.
در ایران نیز برخي از شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هزینههاي
حسابرسي را در بخش هزینههاي عملیاتي افشا ميکنند که در پژوهشهاي تجـربي ميتوان براي
دستیابي به آنها بـه یادداشتهاي تـوضیحي صورتهاي مالي مراجعه نمـود .بـه نظـر ميرسـد
که معیار حقالزحمهي حسابرسي در فضاي ایران معیار مناسبي براي اندازهگیري کیفیت
حسابرسي نباشد .زیرا ،در قراردادهاي حسابرسي تعیین مبلغ قـرارداد بیشتر بـر اساس چانهزني و
نه از طریق حجم کار تعیین ميشود .این معیار در پژوهشهایي مانند نیکبخت و تناني (،)1389
علوي طبري و همکاران ( )1390و سلیماني و نبيیي ( )1391به کار گرفته شده است.
حقالزحمهی غیر عادی حسابرسی

برخي از پژوهشگران مانند هریبر و همکاران ( )2010معتقدند که هر چه حقالزحمهي
پرداختي به حسابرسان کمتر یا بیشتر از میزان متعارف و استاندارد باشد ،کیفیت اجراي حسابرسي
کمتر ميشود .به گفتهي نیکل و همکاران ( )2013پایین بودن بیش از حد هزینههاي حسابرسي
این پیام را به ما ميدهد که حسابرسي با اثربخشي کمتري انجام شده است .استانا و بون ()2012
نیز بیان کرده است که باالتـر بودن هـزینههاي حسابرسي از میزان متعارف نشاندهندهي
مشکالت زیاد در عملکرد شرکت است که این موضوع سبب کاهش کیفیت اجراي حسابرسي
ميگردد .بنابراین ،حقالزحمهي غیر عادي حسابرسي 14ميتواند یکي از معیارهاي کیفیت
حسابرسي باشد.
حقالزحمهي غیر عادي حسابرسي معموالً از طریق مدل رگرسیون اندازهگیري ميشـود که
اولین بـار توسط سیمونیک ( )1980ارائه شد .در این مدلها ،حقالزحمهي واقعي حسابرسي به
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دو بخش حقالزحمهي مورد انتظار (عادي) و حقالزحمهي غیر مورد انتظار (غیر عادي) تقسیم
شده و مقادیر خطاي حاصل از برآورد مدل به معني حقالزحمهي غیرعادي حسابرسي در نظر
گرفته ميشوند .این معیار در ایران توسط منصوري و تناني ( )1392به کار گرفته شده است.
تداوم تصدی حسابرس

یکي از معیارهاي اندازهگیري کیفیت حسابرسي مبتني بر رابطهي دو طرفهي صاحبکار و
حسابرس ،تداوم تصدي حسابرس 15یا چرخش حسابرس( 16تغییر حسابرس) ميباشد .وانگ و
همکاران ( )2008بیان ميکنند که حسابرسان با کیفیت به منظور حفظ کیفیت اجراي حسابرسي
خود تمایل بیشتري به تغییر صاحبکاران خود دارند .چرخش موسسههاي حسابرسي به عنوان
یک قانون براي اولین بار در سال  1974در کشور ایتالیا براي تعدادي از شرکتهاي پذیرفته
شده در بورس این کشور اجرا شد و سپس در کشورهاي دیگر نیز مقرراتي به این منظور تدوین
گردید .در ایران نیز سازمان بورس اوراق بهادار در سال  1386چرخش حسابرسان را در بازههاي
زماني  4ساله الزامي نمود.
به طور کلي ،در این خصوص دو دیدگاه متقابل وجود دارد .برخي پژوهشگران طرفدار
چرخش حسابرس و برخي دیگر طرفدار تداوم تصدي حسابرس ميباشند .طرفداران تداوم
تصدي حسابرس معتقدند که تداوم انتخاب حسابرس موجب ميشود تا حسابرس به مرور دانش
خاص صاحبکار را کسب کند ،که این موضوع باعث افزایش صالحیت حرفهاي حسابرس و
کیفیت حسابرسي ميشود .از سوي دیگر ،مخالفان بیان ميکنند که تداوم انتخاب حسابـرس
موجب نزدیکي بیش از حد حسابرس به مدیریت صاحبکار ميشود که این موضوع ممکن است
اثر منفي بر استقالل حسابرس و کیفیت حسابرسي داشته باشد (چن و همکاران .)2004 ،متغیر
تصدي حسابرس یا چرخش حسابرس به صورت یک متغیر مجازي با ارزش  0و  1بهکار ميرود.
این معیار در پژوهشهایي مانند ملکیان و همکاران ( ،)1390حاجیها و همکاران ( )1391و
خواجوي و حسینينیا ( )1393به کار گرفته شده است.
استقالل حسابرس

استقالل حسابرس الزمهي اجراي یک حسابرسي با کیفیت است .بنابراین ،هر چه استقالل
حسابرس باالتر باشد ،حسابرسي با کیفیت باالتري اجرا ميشود .به اعتقاد سیمونیک ()1984

مروری بر معیارهای اندازهگیری کیفیت حسابرسی...

49

چنانچه حسابرس داراي استقالل الزم باشد در رسیدگيهاي خود تحت تأثیر روابط و مسائل
مختلف قرار نميگیرد و با همهي تخصص و نیروي خود در پي بهبود وضعیت شرکت و تحصیل
و حفظ منافع سهامداران خواهد بود.
حسابرس نه تنها باید مستقل باشد بلکه باید چنان جلوه کند که افراد جامعه دلیلي براي تردید
نسبت به استقالل او نیابند .لذا ،تشخیص و اندازهگیري استقالل حسابرسي فرآیند دشواري است.
در برخي از پژوهشها از طریق اقالم تعهدي اختیاري و در برخي دیگر از طریق پرسشنامه و
ارزیابي عقاید مدیران و حسابـرسان مورد سنجش قـرار گـرفته شده است .این معیار بـه دلیل
دشـواري و خطا در اندازهگیري کمتر بهکار رفته است .معیار استقالل حسابرس در ایران ،توسط
نوروش و رمضاني ( )1389استفاده شده است.
کیفیت حسابرسی در نشریههای علمی پژوهشی ایران
در بخشهاي قبل ،کیفیت حسابرسي و مهمترین معیارهاي اندازهگیري آن مطرح شد.
معیارهاي مزبور به دو دستهي معیارهاي ورودي و معیارهاي خروجي فرآیند اجراي حسابرسي
تقسیم شدند .هر یک از معیارهاي بیان شده داراي نقاط قـوت و همچنین ضعفهایي ميباشند.
خالصهاي از معیارهاي ذکر شده در نگاره ( )1ارائه شده است .همهي معیارهاي اشاره شده در
پـژوهشهاي مختلف داخلي مورد بـررسي قـرار گـرفتهاند و در نشریههاي تخصصي در قالب
مقالهي علمي منتشر شدهاند .در مقالهي حاضر ،محتواي  12نشریهي تخصصي با رتبهي علمي-
پژوهشي بررسي شده است .ویژگيهاي این نشریهها در نگاره ( )2ارائه شده است.
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نگاره ( :)1خالصهی معیارهای اندازهگیری کیفیت حسابرسی
طبقهي معیار
اندازهگیري

معیارهاي

نام معیار

نوع مقیاس

مهمترین مزیت

ارائهي مجدد

کمي

شواهدي قوي از کیفیت

اقالم

(نسبي)

حسابرسي پایین ارائه ميکند

نوع گزارش

کیفي

شواهدي قوي از کیفیت

حسابرس

(مجازي)

حسابرسي پایین ارائه ميکند

خروجي

مهمترین ضعف
نمونهي زیادي از شرکتها
را در بر نميگیرد
(مشکل تعمیم نتایج)
تعداد شرکتهاي داراي
گزارش تعدیل شده کم است
(مشکل تعمیم نتایج)

دامنهي زیاد شرکتهاي

کیفیت

کمي

گزارشگري مالي

(نسبي)

ارائهي خدمات

کیفي

شواهدي قوي از کیفیت

غیرحسابرسي

(مجازي)

حسابرسي پایین ارائه ميکند

طیف کیفیت حسابرسي

کیفي

استفاده زیاد در پژوهشهاي

سنجش دامنهي محدودي از

(مجازي)

گذشته

طیف کیفیت حسابرسي

کیفي

استفاده زیاد در پژوهشهاي

سنجش دامنهي محدودي از

اندازهي حسابرس
تخصص در

نمونه و بیانگر دستکاري طبق

مشکل خطاي اندازهگیري
سنجش دامنهي محدودي از

GAAP

صنعت

(مجازي)

گذشته

طیف کیفیت حسابرسي

حقالزحمهي

کمي

دامنهي زیاد شرکتهاي

استفاده در اندازهگیري سایر

معیارهاي

حسابرسي

(نسبي)

نمونه

متغیرها

ورودي

حقالزحمهي

کمي

دامنهي زیاد شرکتهاي

غیرعادي

(نسبي)

نمونه

مشکل خطاي اندازهگیري

تداوم تصدي

کیفي

استفاده زیاد در پژوهشهاي

سنجش دامنهي محدودي از

حسابرس

(مجازي)

گذشته

طیف کیفیت حسابرسي

کمي و

دامنهي زیاد شرکتهاي

کیفي

مورد مطالعه

استقالل حسابرس

مشکل خطاي اندازهگیري

منبع :ديفاند و ژانگ ()2014

دلیل انتخاب این  12نشریه ،تنوع در موسسههاي منتشر کننده ،سابقهي انتشار و پر بازدید بودن
سایت آنها بوده است .نشریههاي مزبور از تنوع مناسبي برخوردار ميباشند .از میان آنها5 ،
نشریه وابسته به دانشگاههاي دولتي 3 ،نشریه وابسته به دانشگاه آزاد اسالمي و  4نشریه نیز وابسته
به نهادهاي حرفهاي (مانند دیوان محاسبات کشور ،سازمان بورس و انجمن حسابداري) هستند.
با بررسي مقالههاي منتشر شده از هر نشریه طي دورهي زماني  1389تا  1393طبق نگاره ()3
مالحظه ميشود که از کل مقالههاي انتشار یافته در  12نشریه (به تعداد  1723مقاله) ،فقط 3/4
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درصد مقالهها یعني تعداد  59مقاله در حوزهي حسابرسي و به ویـژه بـررسي متغیر کیفیت
حسابرسي بودهاند .در نگاره ( )3سهم هر نشریه در انتشار  59مقالهي یاد شده مشخص شده است.
بیشترین میزان انتشار مقالههاي کیفیت حسابرسي مربوط به نشریهي دانش حسابرسي با سهم 23/8
درصد و نشریهي بررسيهاي حسابداري و حسابرسي با سهم  15/2درصد بوده است.
نگاره ( :)۲مشخصات نشریههای علمی پژوهشی بررسی شده
ردیف

نام نشریه

موسسه

سال
انتشار

سردبیر

1

بررسيهاي حسابداري و حسابرسي

دانشگاه تهران

1371

دکتر مهراني

2

پژوهشنامه حسابداري مالي و...

دانشگاه آزاد تهران مرکز

1388

دکتر حجازي

3

پژوهشهاي تجربي حسابداري

دانشگاه الزهرا

1390

4

پیشرفتهاي حسابداري

دانشگاه شیراز

1384

دکتر نمازي

5

تحقیقات حسابداري و حسابرسي

انجمن حسابداري

1388

دکتر ثقفي

6

حسابداري مدیریت

علوم و تحقیقات تهران

1387

دکتر رودپشتي

7

دانش حسابداري و حسابرسي...

1390

دکتر نیکومرام

8

فصلنامه حسابداري مالي

دانشگاه آزاد مبارکه

1389

دکتر دستگیر

9

دانش حسابداري

دانشگاه با هنر کرمان

1388

10

بورس اوراق بهادار

سازمان بورس بهادار

1385

دکتر احمد پور

11

دانش حسابرسي

دیوان محاسبات

1388

دکتر باباجاني

12

پژوهشهاي حسابداري مالي

دانشگاه اصفهان

1387

دکتر ایزدي نیا

انجمن حسابداري
مدیریت

دکتر
مجتهدزاده

دکتر
پورحیدري

منبع :گردآوري پژوهشگران

پیشتر ده معیار اندازه گیري کیفیت حسابرسي معرفي شد و همچنین بیان گردید که طي
دورهي  5سالهي  1389تا  1393تعداد  59مقاله به بررسي این معیارها پرداختهاند .نگاره ( )4به
طـور خالصه ،مقـالههاي مزبـور و نتایج حاصل از آنها را به تفکیک بـراي هـر معیار نشان
ميدهد .با دقت به پژوهشهاي انجام شده ،مالحظه ميشود که برخي از نتایج حاصل شده با
یکدیگر در تضاد و غیر همسو ميباشند .پراکندگي استفاده از معیارهاي مختلف در نگاره ()5
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نمایش داده شده است .با توجه به اطالعات نگاره ( ،)5بیشترین معیارهاي مورد استفاده براي
سنجش کیفیت حسابرسي ،معیار اندازهي حسابرس با سهم  25درصد و معیار دورهي تصدي
حسابرس با سهم  23/6درصد ميباشد .به بیان دیگر ،تقریباً  50درصد پژوهشهاي انجام شده
از این دو معیار استفاده نمودند.
نگاره ( :)3وضعیت انتشار مقاالت مرتبط با کیفیت حسابرسی طی دورهی  1389تا 1393
تعداد

مقاالت

درصد انتشار

سهم انتشار

مقاالت

کیفیت

مقاالت در هر

هر نشریه

منتشر شده

حسابرسي

نشریه

(درصد)

160

9

5/6

15/2

160

5

3/1

8/4

3

پژوهشهاي تجربي حسابداري

110

3

2/7

5/1

4

پیشرفتهاي حسابداري

72

2

2/78

3/4

180

3

1/67

5/1

6

حسابداري مدیریت

160

5

3/1

8/4

7

دانش حسابداري و حسابرسي...

111

4

3/6

6/8

8

فصلنامه حسابداري مالي

150

3

2

5/1

9

دانش حسابداري

146

3

2/1

5/1

10

بورس اوراق بهادار

190

4

2/1

6/8

11

دانش حسابرسي

116

14

12/1

23/8

12

پژوهشهاي حسابداري مالي

168

4

2/4

6/8

1723

59

3/4

100

ردیف

1
2

5

نام نشریه
بررسيهاي حسابداري و
حسابرسي
پژوهشنامه حسابداري مالي
و...

تحقیقات حسابداري و
حسابرسي

جمـع
منبع :گردآوري پژوهشگران
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نگاره ( :)4مقاالت کیفیت حسابرسی با معیارهای مختلف طی دورهی  1389تا 1393
معیار اندازهگیري

پژوهشگر

ارائهي مجدد اقالم

رویایي و آذینفر ()1391

نتایج پژوهش
رابطه معنيدار بین نوع صنعت و حجم انحرافات کشف شده
توسط حسابرس

انصاري و همکاران ()1390

رابطه معکوس بین مالکیت نهادي و گزارش مشروط حسابرسي

رحیمیان و همکاران ()1390

رابطه مستقیم بین مالکیت نهادي و میزان گزارش تعدیل شده

پوربهرامي و نامني ()1391

بندهاي انحراف از استاندارد علت صدور گزارش غیرمقبول

یعقوب نژاد و همکاران

رابطه مستقیم بین تردیدگرایي و تعداد بندهاي شرط در

()1391

گزارش

نوع گزارش

بنيمهد و همکاران ()1391

رابطه معکوس بین اندازه شرکت و گزارش مقبول حسابرسي

حسابرس

خداميپور و همکاران ()1392

عدم وجود رابطه بین هزینه نمایندگي و نوع گزارش حسابرسي

قاسمينژاد و گرکز ()1393

رابطه معکوس بین تغییر مدیریت و بندهاي گزارش حسابرسي

ابراهیمي و همکاران ()1393

رابطه معکوس بین مالکیت نهادي و صدور گزارش مشروط

حاجیها و رفیعي ()1393

عدم رابطه بین حسابرسي داخلي و گزارشدهي حسابرس
مستقل

بنيمهد و همکاران ()1393

رابطه معنيدار بین مدیریت سود و تعداد بندهاي شرط

حساسیگانه و همکاران

رابطه مستقیم بین اقالم تعهدي اختیاري و صدور گزارش

کیفیت

()1389

مشروط

گزارشگري (اقالم

جبارزاده و همکاران ()1393

عدم وجود رابطه بین اقالم تعهدي و ریسک دعاوي حقوقي

تعهدي)
ارائه خدمات غیر
حسابرسي

بیات و علياحمدي ()1393
نوروش و رمضاني ()1389
حساسیگانه و همکاران
()1389

دهي
تأثیر کمیتهي حسابرسي بر استقالل حسابرس
عدم وجود رابطه بین اقالم تعهدي اختیاري و اندازه حسابرس

حساسیگانه و آذینفر ()1389

رابطه معکوس بین اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسي

احمدپور و همکاران ()1389

عدم وجود رابطه بین اندازه حسابرس و هزینه بدهي

خالقيمقدم و خانبیگي
اندازهي حسابرس

رابطه معکوس بین اقالم تعهدي اختیاري و تاخیر در گزارش-

()1390

عدم تأثیر اندازه حسابرس بر بههنگام بودن سود

ملکیان و همکاران ()1390

عدم وجود رابطه بین اندازه حسابرس و عدم تقارن اطالعاتي

مهدوي و همکاران ()1390

رابطه مستقیم بین تمرکز مالکیت و اندازه حسابرس

ثقفي و معتمدي ()1390

رابطه مستقیم بین اندازه حسابرس و کارایي سرمایهگذاري

نمازي و همکاران ()1390

عدم وجود رابطه بین اندازه حسابرس و مدیریت سود

پورحیدري و همکاران ()1391

رابطه مستقیم بین اندازه حسابرس و پیشبیني سود

54

فصلنامه پژوهش حسابداری ،دوره هشتم ،شماره  ،4زمستان 1397
خدامي پور و همکاران ()1392

راب طه مستقیم بین اندازه حسابرس و هزینه سرمایه

حسني ()1392

رابطه مستقیم بین اندازه حسابرس و محافظهکاري

هشي و مظاهري فرد ()1392

رابطه معکوس بین اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسي

سجادي و همکاران ()1392

عدم وجود رابطه بین اندازه حسابرس و هزینه سرمایه

سجادي و همکاران ()1392

رابطه مستقیم بین اندازه حسابرس و ریسک سرمایهگذاري

خداميپور و همکاران ()1392

رابطه معکوس بین هزینههاي نمایندگي و اندازه حسابرس

واعظ و همکاران ()1393

رابطه معکوس بین مالکیت خانوادگي و اندازه حسابرس

برادرانحسنزاده ()1393

را بطه معکوس بین مالکیت نهادي و اندازه حسابرس

ذکري و حساس یگانه ()1393

رابطه مستقیم بین مالکیت نهادي و اندازه حسابرس

رحیمیان و همکاران ()1390

رابطه مستقیم بین مالکیت نهادي و تخصص حسابرس

آقایي و ناظمي اردکاني
()1391
حاجیها و همکاران ()1391
مرادزادهفرد و همکاران
()1391
تخصص حسابرس

بادآورنهندي و تقيزاده

در صنعت

()1392
رمضاناحمدي و جمالي
()1392

رابطه معکوس بین تخصص حسابرس و مدیریت سود
رابطه منفي بین تخصص حسابرس و میزان مدیریت سود
رابطه معکوس بین تخصص حسابرس و هزینه سرمایه
رابطه مستقیم بین تخصص حسابرس و کارایي سرمایهگذاري
رابطه مستقیم بین تخصص حسابرس و بازده سهام

سجادي و همکاران ()1392

رابطه معکوس بین تخصص حسابرس و هزینه سرمایه

سجادي و همکاران ()1392

رابطه معکوس بین تخصص حسابرس و ریسک سرمایهگذاري

خاني و همکاران ()1392

رابطه معکوس بین تخصص حسابرس و اجتناب مالیاتي

برادرانحسنزاده ()1393

رابطه معکوس بین مالکیت نهادي و تخصص حسابرس

نیکبخت و تناني ()1389

تأثیر معنيدار اندازه شرکت و تورم بر حقالزحمه حسابرس

نیکزاد و همکاران ()1390

تأثیر معنيدار فرصتهاي رشد بر حقالزحمه حسابرس

علوي طبري و همکاران
()1390

رابطه مستقیم بین نوع حسابرس و حقالزحمه حسابرس

انصاري و همکاران ()1390

رابطه مستقیم بین مالکیت نهادي و حقالزحمه حسابرس

حقالزحمهي

ملکیان و همکاران ()1391

رابطه مستقیم بین دوگانگي وظیفه مدیرعامل و حقالزحمه

حسابرسي

سلیماني و نبيیي ()1391

رابطه معکوس بین ساعات کارکرد حسابرس و مدیریت سود

رشیدي باغي ()1393

عدم تغییر حقالزحمه حسابرسي در دورههاي کوتاه مدت

داروغهحضرتي و پهلوان
()1391

رابطه مستقیم بین مدیریت سود و حقالزحمه حسابرس

ابراهیمي و همکاران ()1393

رابطه مستقیم بین مالکیت نهادي و حقالزحمه حسابرس

خدادادي و همکاران ()1393

تأثیر مالکیت خانوادگي و دولتي بر حقالزحمه حسابرس
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حقالزحمه غیر
عادي حسابرسي

منصوري و تناني ()1392
حساس یگانه و جعفري
()1389
ملکیان و همکاران ()1390
حاجیها و همکاران ()1391
سجادي و همکاران ()1391

رابطه مستقیم بین حقالزحمه غیرعادي حسابرسي و واکنش
بازار
عدم وجود رابطه بین چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسي
رابطه معکوس بین تداوم تصدي حسابرس و عدم تقارن
اطالعاتي
رابطه منفي بین دوره تصدي حسابرس و میزان مدیریت سود
عدم وجود رابطه بین مدت تصدي حسابرس و کیفیت
حسابرسي

عزیزخاني و صفروندي

رابطه مستقیم بین مدت تصدي حسابرس و خطاي پیشبیني

()1391

سود

بادآورنهندي و تقيزاده

رابطه مستقیم بین مدت تصدي حسابرس و کارایي سرمایه-

()1392

گذاري

رمضاناحمدي و جمالي

رابطه معکوس بین مدت تصدي حسابرس و بازده سهام

تداوم تصدي

()1392

حسابـرس

جعفري و همکاران ()1392

رابطه مستقیم بین چرخش حسابرس و کشف تحریفها

پورحیدري و بدري ()1392

عدم وجود رابطه بین چرخش حسابرس و تعدیالت سنواتي

خدامي پور و همکاران ()1392

رابطه معکوس بین مدت تصدي حسابرس و هزینه سرمایه

عزیزخاني و آقابیگي ()1392
سجادي و همکاران ()1392
قیطاسي و همکاران ()1392

نخستین
رابطه مستقیم بین تصدي حسابرس و ریسک سرمایهگذاري
رابطه معکوس بین دوره تصدي حسابرس و خطاي پیشبیني
سود

علوي طبري و بشیري ()1392

رابطه مستقیم بین تغییر حسابرس و ضریب واکنش سود

خواجوي و حسیني نیا ()1393

عدم وجود رابطه بین دوره تصدي حسابرس و محافظهکاري

کرباسيیزدي و همکاران
()1393
برادرانحسنزاده ()1393
استقالل حسابرس

عدم رابطه بین تصدي حسابرس و حقالزحمه حسابرسي

علوي طبري و همکاران
()1391

رابطه مستقیم بین دوره تصدي حسابرس و محافظهکاري
عدم وجود رابطه بین مالکیت نهادي و مدت تصدي حسابرس
عدم وجود رابطه بین جنسیت حسابرس و استقالل حسابرسي

منبع :گردآوري پژوهشگران

همچنین ،کمترین معیارهاي استفاده شده شامل ارائهي مجدد اقالم و استقالل حسابرس بوده
است .توجه نمایید که تعداد دفعات بهگارگیري معیارهاي  10گانه  72مورد ذکر شده است ،در
حالي که پیشتر بیان شد  59مقاله در این باب وجود دارد .این موضوع به آن علت است که در
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برخي مقالهها بیش از یک معیار براي سنجش کیفیت حسابرسي استفاده شده است .افزون بر
این ،در نگاره ( )5تعداد مقالههاي منتشر شده در هر سال نیز نشان داده شده است .شایان ذکر
است که در سالهاي اخیر یعني  1392و  1393بیشترین تعداد مقالههاي مربوط به کیفیت
حسابرسي (بیش از  50درصد) منتشر شده است .نگاره ( )6نیز مقالههاي یاد شده را به تفکیک
نوع و روش پژوهش نشان ميدهد .از میان کل دفعات بهکارگیري معیارهاي کیفیت حسابـرسي،
تقریباً  92درصد به صورت پژوهشهاي اثباتي و استفاده از مدلهاي رگرسیون و قریب به 7
درصد آنها به صورت پیمایشي انجام شدهاند.
در نگاره ( )7پژوهشهاي انجام شده به تفکیک نویسندگان مقاله نشان داده شدهاند .همان-
گونه که مالحظه ميشود طي دورهي  5سالهي  1389تا  1393بیشترین مقالهي انتشار یافته توسط
دکتر یحیي حساس یگانه با  6عنوان مقاله نگاشته شده است .پس از ایشان ،دکتر سید حسین
سجادي ،دکتر سید حسین علوي طبري و دکتر کاوه آذینفر با  3عنوان مقاله داراي بیشترین
تعداد مقاله در این زمینه بودهاند.
نگاره ( :)5میزان استفاده از معیارهای مختلف اندازهگیری کیفیت حسابرسی
نام معیار

تعداد

درصد

1389

1390

1391

1392

1393

ارائهي مجدد اقالم

1

1/4

-

-

1

-

-

نوع گزارش حسابرس

10

13/9

-

2

3

1

4

3

4/1

1

-

-

-

2

کیفیت گزارشگري (اقالم
تعهدي)

بهکارگیري

ارائه خدمات غیر حسابرسي

1

1/4

1

-

-

-

-

اندازهي حسابرس

18

25

3

5

1

6

3

تخصص حسابرس در صنعت

10

13/9

-

1

3

5

1

حقالزحمهي حسابرسي

10

13/9

1

3

2

1

1

حقالزحمهي غیر عادي

1

1/4

-

-

-

1

-

تداوم تصدي حسابرس

17

23/6

1

1

4

9

5

استقالل حسابرس

1

1/4

-

-

1

-

-

جمـع

72

100

7

12

15

23

16
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نگاره ( :)6نوع پژوهشهای انجام شده در زمینهی کیفیت حسابرسی
نوع (روش) پژوهش

تعداد مقاله

درصد

اثباتي (مدل رگرسیون)

66

91/7

پیمایشي (پرسشنامهاي)

5

6/9

دستوري (توصیفي یا کیفي)

1

1/4

جمـع

72

100
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نگاره ( :)7پژوهشهای انجام شده در زمینهی کیفیت حسابرسی بر اساس نویسندگان
نوع (روش) پژوهش

تعداد مقاله

یحیي حساس یگانه

6

سید حسین سجادي

3

سید حسین علوي طبري
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نتیجهگیری
یکي از مشکالت اندازهگیري صحیح کیفیت حسابرسي وجود تعریفهاي مختلف و گاه
متناقض در خصوص مفهوم کیفیت حسابرسي است .عملیاتي کردن مفهوم کیفیت حسابرسي
همواره با دشواريهایي همراه بوده است و تا کنون معیار واحدي که مورد توافق پژوهشگران
مختلف باشد ،ارائه نشده است .اما ،استفاده از هر یک از معیارهاي مزبور با توجه به هدف
پژوهش ميتواند براي گسترش ادبیات رشتهي حسابداري مفید باشد .در این مقاله ،به دلیل
محدودیت در ارائهي مطالب ،به بررسي همهي نشریهها در همهي سالهاي گذشته پرداخته نشده
است .اما ،سعي شد مهمترین نشریهها طي سالهاي اخیر مورد ارزیابي قرار گیرند .بنابراین ،نتایج
بیان شده بر اساس بررسيهاي صورت گرفته مطرح شده است.
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براي انتخاب معیار اندازهگیري کیفیت حسابرسي ضرورت دارد به شرایط گزارشگري در
بازار سهام ایران و همچنین ساز و کارهاي اجراي حسابرسي در نهادهاي عهدهدار فرآیند اجراي
حسابرسي توجه نمود .به عنوان مثال ،براي استفاده از معیار حقالزحمهي حسابرسي باید توجه
کرد که هـزینههاي حسابـرسي در بسیاري از شـرکتهاي بورس تهران افشا نميشود .این
موضوع منجر به کاهش تعداد نمونهي آماري ميشود .همچنین ،در شرکتهاي فعال در ایران
معموالً حقالزحمهي حسابرسي بر مبناي قدرت چانهزني و مناسبات سیاسي و نه بر اساس حجم
کار انجام شده تعیین ميشود .بنابراین ،حقالزحمه نميتواند معیار مناسبي از کیفیت حسابـرسي
باشد .تعـداد گزارشهاي تعـدیل شـده (غیر مقبول و غیر مشروط) از سوي موسسههاي
حسابرسي بسیار کم است .بنابراین ،استفاده از معیار گزارشهاي مردود و عدم اظهارنظر نیز
نميتواند مناسب باشد .همچنین ،اندازهي حسابرس معیار مطلوبي به نظر نميرسد .زیرا ،سازمان
حسابر سي به عنوان حسابرس بزرگ به دالیل بیان شده در بخشهاي قبل ،الزاماً داراي کیفیتي
باالتر از سایر موسسهها نیست .تعدادي از پژوهشها نیز این ادعا را به صورت تجربي نشان
دادهاند .تخصص حسابـرسان در فضاي ایـران معموالً بر روي یک صنعت خاص نیز کمتر
مشاهده ميشود .با توجه به این مشکالت ،به نظر ميرسد اجراي پژوهشهایي به منظور ارائهي
معیارهاي مناسب براي اندازهگیري کیفیت حسابرسي با توجه به شرایط ایران ضروري است.
یکي از دالیل عدم کارایي در استفاده از معیارهاي اندازهگیري کیفیت حسابرسي ،نتایج ضد
و نقیض در پژوهشهاي مختلف است .دلیل این امر ،ميتواند اشتباه در گردآوري دادهها،
انتخاب نـادرست معیـار انـدازهگیـري کیفیت حسابـرسي ،نمـونـههاي کـوچک ،ضعف در بـه-
کارگیري تکنیکهاي اقتصادسنجي و آماري و اشتباه در مدلهاي مورد مطالعه باشد .با توجه به
مطالب بیان شده در مورد معیارهاي مختلف اندازهگیري کیفیت حسابرسي ،به نظر ميرسد یکي
از روش هاي مناسب براي سنجش این متغیر استفاده از تعداد بندهاي شرط قبل از بند اظهارنظر
در گزارشهاي حسابرسي است .زیرا ،مدیران شرکتهاي صاحبکار در فضاي ایران به دالیل
مختلف مانند حفظ موقعیت خود و پاسخگویي مناسب در مجمع عمومي سهامداران ،به شدت
به دنبال کاهش تعداد بندهاي شرط در گزارش حسابرسي ميباشند .قاعدتاً حسابرساني که در
چنین شرایطي استقالل حرفهاي خود را حفظ کرده و تعداد بندهاي شرط بیشتري را در گزارش
حسابرسي ارائه کنند ،مي توانند از کیفیت بیشتري در اجراي فرآیند حسابرسي برخوردار باشند.
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 به منظور اطمینان، پیشنهاد ميشود در زمان بهکارگیري هر یک از معیارهاي یاد شده،همچنین
 آزمونهاي حساسیت مختلفي انجام گردد و همزمان از معیارهاي،از صحت نتایج حاصل شده
 استفاده از یک معیار به تنهایي براي، به بیان دیگر.دیگر کیفیت حسابرسي نیز استفاده شود
.آزمون فرضیههاي مبتني بر کیفیت حسابرسي کافي نیست
انتظار ميرود این مقاله باعث توجه بیشتر پژوهشگران به اجراي صحیح پژوهشهاي مربوط
 به اساتید و پژوهشگران رشتهي حسابداري پیشنهاد ميشود که با.به کیفیت حسابرسي شود
نگارش مقالههاي انتقادي در خصوص معیارهاي مناسب سنجش کیفیت حسابرسي به افزایش
.کیفیت مقاالت حسابداري در این زمینه کمک کنند
پی نوشت
1

Measurement

2

Proxy
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Abstract
The paper has been pointed the most important proxies of audit quality
and the strengths and weaknesses of each proxy and has been evaluated the
application of the criteria in the Accounting Journals in Iran. For this
purpose, we first reviewed the published audit articles in the country and
after the categorizing the criteria, we presented the application of any
criteria and the results of their using. Then, the mentioned papers are
categorized and analyzed by author, type of journal, year of publication
and so on. In this paper, we used the information over the 5-year period
1389 to 1393 at the 12 journals. The results of audit quality measurement
showed that in this period, the 10 audit quality criteria have been employed
72 times in 59 papers. This only to be included less than 4% of the total
number of published articles. Also, in many cases, using the same criteria
is lead to different and contradictory results. It is essential to the
implementation of researches to present appropriate proxies for measuring
the audit quality with respect to the situation in Iran. We hope that by
offering this paper and according to the strengths and weaknesses of audit
quality proxies, the quality of scientific researches will be improved.
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